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Samen spelen 

en leren in 

groep 1/2A 
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Wolken 

Hoe kan het  
Dat de wolken blijven hangen  
Kun je ze niet vangen 
Met een hengel of een touw 
Zijn ze van watten  
Of van pluizen  
Zijn ze net zo hoog als huizen 
Hoe kan het  
Dat de wolken steeds weer 
komen  
En weer gaan 
Hoe kan het  
Dat ze altijd verder zweven 
Dat er nooit eens één  
Een tijdje stil blijft staan 

 

DE DENKWOLKEN……  
De herfst is begonnen en dus hebben we het vaak over het weer in groep 1/2 
B. Wind, regen, mist, bewolkt, hondenweer, lekker weer, onweer, bliksem, 
regenbogen.. alles komt voorbij in de herfst. Ines neemt een mooi gedicht mee 
naar de klas en groep 1/2 B filosofeert er op los over wolken:  
 
 
 
 
VAN GROEP 1/2B 
Floris: De wolken zweven in de ruimte dus  
de hengel is nooit lang genoeg! 
Lennox: De ruimte is heeeeel ver weg! 
Hoe kan het dat de wolken steeds weer  
komen en gaan? 
Anne: Omdat er steeds weer nieuwe wolken  
van links uit een ander land komen 
Eve: wolken zijn van zachte pluizen gemaakt 
Floris: Ik denk het niet, ze zijn mist 
Jonathan: Mist is een wolk 
Floris: mist is dat het donker wordt 
Sarah: nee dat je niets kunt zien 
Ines: Er zit water is een wolk 
Jonathan: In sommige wolken behalve de witte 
Floris: De witte worden grijs van de regen 
Jonathan: Waar komt het water dan vandaan? 
Alfie: Uit de waterdraaimolen 
Jonathan: Ik weet het, de wolken zuigen  
het uit de zee! 
Floris: God heeft de zee gemaakt, hij is een  
geest en houdt de wereld vast. 
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Verder in groep 1/2B... 
 
 
 
 
 

  
Kwamen de opa en oma 

van Sarah voorlezen in 

de Kinderboekenweek!!! 

Wordt er geweldig vrij 

geknutseld. Deze 

kinderen bedachten zelf 

een plan, waren 

vindingrijk en voerden 

hun plan uit. Zo 

bedachten Jonathan en 

Floris hun eigen game 

en Pepijn maakte een 

duif bestaande uit 

meerdere lagen! 
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Banga en Bunga in het bos van groep 1/2C 
 
Er waren eens twee kinderen in het bos. Ze heten Banga en Bunga. Ze 
wandelen met hun vader en moeder. 

 
Dan raken ze hun ouders kwijt. Ze hebben geen idee waar ze zijn. Ze 
komen een wolf tegen. Ze klimmen in de boom. Met een 
waterpistool maken ze de wolf nat. Met de staart tussen de benen 
rent de wolf weg. Banga en Bunga zijn de wolf te slim af geweest. 
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Dan vinden ze de sporen van hun vader en moeder. Zo vinden ze hun 
vader en moeder weer. En ze vertellen van het avontuur met de wolf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verhaal en tekeningen van Roman, Jazz en Pablo uit groep 1/2C 
Een verhaal van Jazz, Roman en Pablo uit groep 1/2C 
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De familie van groep 1-2d 
 

Alle kleutergroepen werken nu binnen het thema familie. Ieder kind heeft 

familie. Wij hebben in de klas de verschillende familieleden besproken: 

vaders, moeders, broers, zussen, tantes, ooms, neven en nichten, opa’s en 

oma’s.  

Sommige familieleden zijn zelfs in de klas geweest. De oma van Benjamin 

heeft Jip en Janneke voorgelezen en de oma van Ruben heeft Ot en Sien 

voorgelezen. 

Dat was erg gezellig en leuk om een keer een oud verhaaltje te horen!  
 

 

 
 

 

De oma van de juf was ook een dagje mee, we gingen lekkere en gezonde 

appelmoes met haar maken. Die mochten we daarna lekker op smikkelen. 
 
 

 

Wij hebben veel geleerd 

over familie’s en vonden 

het erg gezellig dat de 

oma’s in de klas kwamen! 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFut-HtdLPAhVBuxQKHWTpDCEQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/alidroge/ot-en-sien/&psig=AFQjCNH6YZMj9ZUnkC71G57GA1ZPin2Fvw&ust=1476263718354331
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Een kijkje in groep 1/2 E ! 

 
Hallo allemaal, wat leuk dat jullie deze schoolkrant aan het lezen zijn! Wij van 

groep 1/2 E vertellen je graag een paar dingen van de afgelopen periode die wij 
allemaal gedaan hebben! 

 

Kinderboekenweek 
In de kinderboekenweek hebben we 
veel gedanst op het liedje ‘Voor altijd 
jong’, maar ook is er voorlezen door 
opa’s en oma’s. Dit was wel heel erg 

bijzonder. Verschillende opa’s en 
oma’s mochten op de stoel van de juf 

zitten om een mooi verhaal voor te lezen. Maar 
ook kwamen de kinderen van groep 6 van Meester Tiba ons voorlezen. 

 
Fruitshake 

Wij zijn gek op fruit! De ene dag kijken we op 
youtube het filmpje van Dirk Scheele met De 
fruitshake. De andere dag kijken we wie welk 
fruit mee naar school heeft. Door te turven 
kunnen we zien welke fruitsoort het meest 
meegenomen wordt. Tot nu toe heeft de 

appel altijd gewonnen.    
Ook hebben we een zelf een heerlijke fruitshake gemaakt! 

 
Thema’s in de klas 

Het eerste thema van dit jaar was Familie. We hebben heel 
veel gepraat over papa’s, mama’s, broers, 
broertjes, zussen, zusjes, opa’s en oma’s. 

Hier hebben we een heleboel taal- en 
rekenactiviteiten bij gedaan. Het nieuwe 
thema is ‘het weer’. We hebben al een 

weermuur in de klas en gaan binnenkort 
ook een herfstwandeling door het bos 

maken! 
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Hier zie je nog een leuke foto 
van Luuk die trots is op zijn 

werk. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

En Julia heeft een plattegrond 
van onze klas gemaakt. 
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De belevenissen van groep 3A 
Zo mooi zagen we eruit bij de opening van 

de kinderboekenweek!  

 

Opa las voor uit 

een heel oud 

boek waarin 

allemaal 

verhalen 

stonden over 

dieren. 

 

 

Het 

creatief circuit 

 
De kinderen uit de groepen 3 en 4 mochten 

bij het ‘creatief circuit’ kiezen voor een 

creatieve workshop. Bij ons in de klas gingen 

we beestjes zoeken bij het Theo van 

Goghpark. Er werd van alles gevonden: 

pissebedden, regenwormen, spinnetjes en 

rode mieren. Later ontdekten we dat een 

oorworm echt bestaat, maar niet echt in je oor kruipt en  

     dat een pissebed 14 pootjes heeft! 

 

Wij leren lezen en schrijven 
Ik kim sim kip maan raak rem aap vis pet meet been 

boot doos 

Dit zijn de woorden die we al kunnen lezen en 

schrijven. We hebben geleerd dat alle letters bij een 

bepaalde letterfamilie horen: de korte klinkers, de 

lange klinkers en de medeklinkers. We oefenen elke 

dag en leren om de dag een nieuwe letter. We lezen 

zelf in ons Veilig en Vlot-boekje of in ons 

biebboek, we oefenen in tweetallen en we kunnen woorden maken op de letterdoos. Laatst 

kwamen de kinderen uit groep 4/5 UnIQ bij ons in de klas voorlezen! Dat was erg leuk     

  

http://www.bing.com/images/search?q=oorworm&view=detailv2&&id=623E4EB1644E1FEA734AB27E7733D3EB666937C9&selectedIndex=1&ccid=eGMy/IMa&simid=608042141946613013&thid=OIP.M786332fc831a2653f0bca5b5b794080fo0
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Groep 3b 

Lezen en letters  

 
De kop is eraf! We hebben al ruim 18 letters geleerd! Daarnaast 

zijn wij druk bezig met lezen. Dat doen wij onder andere door:  

 
Naar de bibliotheek te gaan. 

 

 

 

 

Door veel te 

lezen in de 

klas. 

 

 

 

Door letters en woorden te 

schrijven op het letterbord. 

 

 

 

 

 

 

 
En door elkaar voor te lezen 

Kortom: we hebben het er druk mee! 
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Groep 4A vertelt! 
 
 
Creatief circuit 
De groepen 3 en 4 hebben dit jaar al een creatief 
circuit gehad. Zij konden kiezen uit 5 onderdelen: 
koken, natuurwandeling, tas maken, Arabische les 
en een sieraad maken. Het creatief circuit werd 
gehouden op 2 middagen. Wij vonden het creatief 
circuit erg geslaagd. 
 
 

 
 
Voorleeswedstrijd 
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we een 
voorleeswedstrijd gehouden in onze groep 4. Er deden 
maar liefst 11 kinderen mee! Alle kinderen hebben super 
goed en mooi voorgelezen. Onze kinderjury gaf iedere 
voorlezer goede tips en tops. Uiteindelijk heeft Julia de 
wedstrijd gewonnen. Zij mocht vervolgens voor alle 
groepen 4 gaan voorlezen. Dit heeft zij erg goed gedaan.  
 

 
Openbare bibliotheek Amsterdam 
We zijn met zijn allen naar de bibliotheek geweest. De  
kinderen mochten zelf een boek uitzoeken om mee naar 
school te nemen. Ook mochten zij in de bieb al beginnen 
met lezen. De kinderen hebben allemaal leuke boeken 
uitgezocht. Binnenkort gaan we weer naar de bieb om 
de boeken te ruilen. 
 
 
 
 
 
Themakanaal 
De kinderen van groep 4A hebben nu al een aantal lessen van 
jeugdtheaterschool Tij gehad. Dit is elke keer erg leuk. Het Tij 
combineert dramalessen met nieuwe media. De lessen gaan over 
vrijheid. Wat zou jij doen als je volledig vrij was? De kinderen 
verzinnen zelf de leukste en gekste dingen, wat erg leuk is om te 
zien! We hebben verschillende toneelspellen gedaan. Er zijn ook 
interviews afgenomen. De kinderen mochten dit thuis afnemen of 
bij elkaar. Hiervan zijn verschillende stukken gefilmd. We zijn erg 
benieuwd naar het eindresultaat! 
 
Groetjes van groep 4A   

Dit tekst is geschreven  door Chloë en 
Resul over het creatief circuit. Resul: het 
was leuk, vooral bodemdiertjes zoeken 
vond ik leuk en we gingen ook nog 
bodemdiertjes tekenen. Chloë:  ik vond 
het leuk om te knutselen en een tas te 
maken. Je had er 2 lessen voor. Wij vinden 
dat het creatief circuit dit schooljaar heel 
leuk was. Liefs, Chloë en Resul. 

 

We liepen naar de OBA. We gingen 

boeken bekijken. Daarna gingen we 

boeken lenen. Ik heb het boek ‘alles 

over de planeet aarde’. Ik vind het 

een leuk boek. Van Carlos 

Malakai: Ik heb het boek: Kadavergedaver. Het is een 
leuk boek. Het is wel een moeilijk en spannend boek.  
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Groep 4B – “Vrij zijn is doen wat je zelf wilt” 
 

Wij krijgen iedere week les van theaterschool Tij en denken veel na over 

vrijheid. Wanneer voelen wij ons vrij en wat betekent het om vrij te zijn? We 

zijn al gefilmd, gaan nog meer filmen en daar maken we dan een themakanaal 

van. Ook doen we veel leuke oefeningen en spelen toneelstukjes. 

Met taal werken we aan het thema 

‘Onderweg’. We leren van alles over het 

verkeer, bestuurders, routebeschrijvingen maar 

ook over straatnamen, 

adressen, postcodes en 

verkeersborden. Een heel 

leuk thema! 

Elke week is er een kind uit onze klas het ‘Hartenkindje van de 

week’. Hij of zij vertelt dan over zijn/haar familie, hobby’s, 

favoriete kleur en nog veel meer. Alle kinderen uit de klas werken de hele week 

aan een mooie tekening voor het hartenkindje. Op vrijdag krijgt het hartenkindje 

een boekje mee vol met mooie tekeningen. Tobias, Alisha, Taha en Fieneke zijn 

al aan de beurt geweest. Nu de rest nog! 
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 Groep 4C  ‘Voor altijd jong’ 
 

De Kinderboekenweek was ontzettend 
leuk, tijdens de opening mochten we 
verkleed naar school en hebben we in de 
klas gedanst op het liedje ‘ voor altijd 
jong’ van kinderen voor kinderen. In deze 
week hebben verschillende activiteiten 
plaats gevonden. De oma van Maxime 
heeft voor gelezen in de klas. De kinderen vonden dit erg leuk, vooral de 
stemmetjes die de oma gebruikte tijdens het voorlezen. 

 
We hebben in die week ook een voorleeswedstrijd gehouden in 
de klas. Hiervoor werden er drie juryleden gekozen uit groep en 
die hebben naar alle kinderen geluisterd. Natuurlijk kan er maar 
één de winnaar zijn en dat was Samuel. Samuel heeft het 
opgenomen tegen de andere groepen 4 en heeft toen de 
voorleeswedstijd ook gewonnen. Wij zijn ontzettend trots op 
Samuel! 
 
 
Programmeren 
Naast de kinderenboekenweek zijn wij in de klas ook bezig 

geweest met programmeren. Dit doen wij in 
tweetallen, zo leren wij samenwerken en 
programmeren. Het programma heet Blockly 
maze.  
 
Creatief circuit  
Tijdens het creatief circuit hebben we 
verschillende activiteiten gedaan. Je kon kiezen voor: koken, Arabische les, 
sieraden maken, stoffentas naaien en een boswandeling maken. Wij vonden alle 
activiteiten leuk en hebben er veel van geleerd.  Groetjes van groep 4C 
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Schoolkrant van unIQ 4-5!! 

 

 

 

  

Julie tijdens de 

voorleeswedstrijd 
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De ‘gekke bekkendirecteuren’! 
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Tijdens de afgelopen Kinderboekenweek stonden de oma’s & opa’s centraal. In de klas 

hebben we vol enthousiasme het vrolijke lied gezongen en leuke activiteiten ondernomen. 

Tijdens de opening van de Kinderboekenweek kwamen de kinderen verkleed naar school. In 

de klas zaten verschillende typetjes. Van een oude opa met wandelstok tot aan een gele 

‘voor altijd jonge’ minion. De kinderen werden voorgelezen door de opa & oma van Boaz en 

de oma van Lans. Allen brachten een favoriet voorleesboek mee. De kinderen hebben 

ontzettend genoten van de voorgelezen verhalen. Hoe is het eigenlijk om een opa of oma te 

zijn? De kinderen probeerden het uit en toverden zichzelf om tot een échte opa of oma. 

Groep 5A is “Voor Altijd Jong!” 
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Alles wat je nog niet wist, maar wel wilde 
weten over de kanjers van groep 5b. 

Wist je dat: 
…. Wij een cadeautje voor juf Johanneke hebben geknutseld. Namelijk een mooie vaas met 
bloemen? 
….. Wij met 23 kinderen in de klas zitten? 
…… Wij al geschiedenis les krijgen en dat heel erg leuk is? 
…… Wij ons lievelingsboek mee mochten nemen voor op de kast? 
…. Wij op woensdag muziekles hebben? 
………..Wij ook Engelse les krijgen, dat is heel leuk? 
….. Wij 2 juffen en een stagejuf hebben? 
…………… Wij van onze juf soms een beloning krijgen, zoals buiten spelen of een kort 
spelletje? 
……. Onze muziekmeester, Axel heet? 
……………………..Wij de liefste juffen van de school hebben? 
…. Nilofar heel goed kan voorlezen? 
…….. wij complimenten aan elkaar schrijven? 
 

Muziekles 

Deze periode hebben wij muziekles van een echte meester. 
Meester Axel komt om de week op woensdag in de klas om 
ons les te geven in muziek. Hieronder een stukje over de 
muziekles geschreven door Mees en Tristan: 
 
De eerste les kwam meester Axel, hij stelde zich voor door 
een liedje te zingen met zijn gitaar. Dat ging zo:  
Wie ben jij, kom er lekker bij, ga maar staan en roep je naam, 
ik ben Tristan (en dan zeg je je eigen naam). En dan zegt de 
rest van de klas Hallo Tristan. 
Dat was heel leuk om te doen.  
We hebben ook nieuwe liedjes geleerd. 1 liedje ging over de 
rovers en een liedje over de tulpen uit Amsterdam, de busrap 
en aan de Amsterdamse grachten. De tweede les had meester 
Axel ook een fantasieliedje met ons gezongen, die was echt 
super lastig, maar wel leuk. 
We hebben geleerd de liedjes te zingen, maar we hebben ook 
noten geleerd. We moesten de noten lezen en ritmes klappen, 
dit was best wel makkelijk. We hebben dit ook nog in canon 
gedaan, dit was wel een beetje lastig.   
Groetjes Tristan en Mees (groep 5b)   
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De voorleeswedstrijd. 
In verband met de Kinderboekenweek werd 
er een voorleeswedstrijd op school gehouden. 
Vanuit iedere klas mochten kinderen zich 
aanmelden om mee te doen aan deze 
wedstrijd. De winnares vanuit onze groep 
vertelt er een klein stukje over: 
Als eerst moest ik voor drie kinderen voorlezen, 
dit vond ik best wel spannend. Daarna mocht ik 
voor de klas voorlezen, dit was natuurlijk nog 
spannender. In de klas waren nog meer 
kinderen die mee deden, maar uiteindelijk heb 
ik gewonnen in de klas. 
Toen ik gewonnen had in de klas, moest ik 
tegen andere groepen strijden. De wedstrijd 
ging tussen groep 5a, 5b, 6a en 6b.  Uit elke 
klas moest de winnaar voorlezen aan alle 
kinderen van deze groepen. Dat was in de grote 
zaal tegenover ons lokaal. Daar was een echt 
podium gemaakt en moest ik door een 
microfoon voorlezen. 
Dit was echt megaspannend, maar het ging ook erg goed. Uiteindelijk heeft Taeke gewonnen 
uit groep 6. 
 
Ik heb helaas niet gewonnen, maar ik ben super trots op het winnen in de klas. Het was ook 
heel erg leuk. 
Groetjes Nilofar (Groep 5b)  
 
De thema van de Kinderboekenweek was: ‘Voor altijd jong’. Tijdens de opening van de 
Kinderboekenweek hebben wij gedanst op het liedje en mocht iedereen verkleed naar 
school komen. Ook de juffen en meesters kwamen verkleed naar school. 
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Groep 5/6 UnIQ —  Dit vinden wij Ieuk 
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Thema Amsterdam:  
We waren bezig met taal, daarbij leerden we veel over 

Amsterdam. We leerden heel veel woorden zoals: kapsones, 

gabber, barrel, en moppie. We leerden ook de taal van Jiddisch 

en Bargoens. We zagen ook filmpjes en verhalen over 

Amsterdam. 

 

Opa’s en oma’s lazen voor 
Zoals jullie wisten was het Kinderboekenweek .Het ging over 
opa’s en oma’s, voor altijd jong. Daarom bedachten we dat 
de opa’s en oma’s mochten voorlezen. We kregen een pake 
en beppe op bezoek, helemaal uit Friesland.  

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4z-e6sPXPAhXBiRoKHdl7AewQjRwIBw&url=http://www.huffingtonpost.com/toby-nwazor/6-untold-reasons-amsterda_b_10755230.html&psig=AFQjCNHz1wmHB6kYhI8TSoFtDmCMnaSfrw&ust=1477465067214505
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winnaars Gouden griffel en gouden penseel  
En de winnaars van 6a zijn: Chris, hij won de zilveren 
griffel voor zijn mooie verhaal,  Laila, zij won de gouden 
griffel voor het leukste verhaal. en Dirkje won de 
gouden penseel, voor haar mooie illustraties.  
 

 
 

Groetjes van Sven en Amin uit 6a 
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Groep 6B: De eerste maanden  
 
Kinderboekenweek 
Dit jaar was het thema van de 
kinderboekenweek. Voor altijd jong. We 
hebben van groep 6b foto’s gemaakt en die 
verouderd. Als je langs groep 6b loopt zie je 
allemaal verouderde kinderen. Er kwamen 
opa’s en oma’s op bezoek. De twee oma’s 
van Naomi en de pake en beppe van Finn [oma en opa]. De moeder van 
meester Tiba kwam ook. Ze vertelde over meester Tiba’s jeugd. We speelden 
een spel genaamd scheer. Toen ze weg ging deelde ze drop en spek uit.   
 
Nieuwskring 
Ons onderwerp  gaat over de nieuwskring. Vorig jaar hadden wij de 
boekenkring, nu hebben wij de nieuwskring. 
In de nieuwskring vertelt iemand over een bepaald onderwerp wat er in die 
week is gebeurt. Er zijn al twee leerlingen geweest en de meester. De meester 

gaf het voorbeeld zo ging het: meester vult een 
blad in. Dit is de volgorde: Wat is de titel, uit 
welke krant komt het stukje, moeilijke woorden, 
wat zijn de hoofdzaken, schrijf nu je 
samenvatting, vragen, en tenslotte je stelling 
waar de klas over mag discussiëren. 
Wij vinden het erg leuk en iedereen die nog aan 
de beurt zijn wensen wij veel succes.   

 
De eerste toets was een ramp!  
De eerste taaltoets was een flinke ramp , omdat we sommige woorden nog niet 
kenden .Het waren ook veel vragen ,maar we gingen de toets wel  over doen. 
We hopen dat de volgende toets  goed gaat .We vonden het wel jammer dat 
we het over moesten doen. De vragen waren wel makkelijker ,omdat we de 
beter kende een paar van de moeilijke woorden zijn : massaal ,architectuur en 
berucht. De taaltoets was wel leuk. 
 
 
 
 
 



25 
 

 
Wat hebben we gedaan in de zomervakantie? 
Er is natuurlijk iets gedaan in de vakantie, zoals : zwemmen, het cultuur 
bekijken, maar natuurlijk ook naar andere landen geweest zoals: Turkije, Spanje 
en Engeland. Maar sommige mensen bleven hier. Maar zij gingen dan naar 
bijvoorbeeld: het pretpark Drievliet, of hebben gezwommen, en ook ijs 
gegeten. En mensen gingen naar een hotel en iedereen ging mee. Al deze 
gegevens hebben we tentoongesteld op de vakantie muur. 
 
Staal - Amsterdam 
Staal is een nieuwe  methode voor spelling en taal. 
Dit stukje gaat over taal. 
Er zijn verschillende thema`s. Dit zijn de thema`s: Amsterdam, pronkstukken, 
zeebenen en ondergronds. We zijn bezig met het thema Amsterdam. Waar we 
verhalen hebben afgemaakt. Er waren 2 soorten talen: Jiddisch en Bargoens. 
Amsterdam is een leuke thema waar we veel nieuwe woorden hebben 
geleerd. We vinden het heel erg leerzaam en we hebben gevels van 
Amsterdamse huisjes gemaakt. Die hangen nu aan de ramen.  
We vonden vooral  het knutselen leuk. 
 
Wij houden van topo! 
Wij hebben voor de eerste keer topo gedaan. We moeten voor de topo toets 
alle provincies en hoofdsteden weten. We kwamen voor het eerst in groep 6b. 
Er waren allemaal nieuwe dingen. Meester zei: er kwam een topo toets aan. 
Iedereen schrok maar sommige hadden er  vertrouwen. Sommige niet. 
Iedereen was aan het oefenen. Toen zei de toets gingen maken, lukte het wel. 
We krijgen bijna allemaal een voldoende of goed. 
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                 De avonturen van Groep 7  
In groep 7 hebben we al heel veel leerzame, leuke en 
gezellige dingen gedaan zoals : bootcampen, gymmen 
met de juf, zwemmen in het park en voetballen. 
Wanneer we goed hebben gewerkt, verdienen we op 
vrijdagmiddag een beloning. Tussen de lessen door 
krijgen we energizers waarin we even onze energie in 
kwijt kunnen. 
 
Maar natuurlijk doen we ook nog leerzame dingen 
zoals: rekenen, taal, spelling, aardrijkskunde, blits 
enzovoort. Maar toch blijft onze 
groep een kletsklas maar we 
hebben toch wel heel veel 
plezier met onze juf!  Juf we 
love you, de maanden dat jij ons 
de leerzame dingen hebt 
geleerd. Wij zijn veel slimmer 
geworden en we zijn heel blij 
met jou  de groeten van groep 
7 
 
 
Auteurs: Kaynean & Levi 
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Wij werken de laatste tijd veel met NLP. NLP is een manier van denken over 
momenten in het leven. We leren bijvoorbeeld dat het woordje “Niet” niet 
wordt opgeslagen in je hersenen. Daarom moet je niet 
Moeilijk zeggen maar Niet makkelijk. 
 
NLP staat voor Neuro  Linguïstisch Programmeren. Bij 
NLP gebruiken we veel metaforen, zoals “Vooraan in 
je eigen bus zitten”. Dat betekent dat je 
verantwoordelijk bent voor alles wat je doet.  
 
Bij NLP leren we onze hersenen te controleren op 
negatieve gedachten (bij ons ook wel “De apenkop” 
genoemd). Daarvoor hebben we kaartjes gemaakt 
waar allemaal positieve gedachten staan, die de negatieve gedachten 
verwijderen. Die kaartjes lezen we elke ochtend een paar keer in ons hoofd, 
zodat onze dag weer goed begint.  
 
Verder bestaan er nog veel meer metaforen van NLP. Maar als je die wil weten, 
vraag dan aan je juf of meester of je drie keer per week bij juf Linda in de klas 
mag komen om NLP te doen!   
 

 
Metis college 

Hallo, beste mensen op donderdag 6-10-16 had de bovenbouw een 
proefochtend van het Metis college. Ze gaven robotica en programmeren de 
ene ging bouwen en de ander ging met computers aan de slag. Het was de hele 
ochtend en het was heeeeeeel cool. Bij robotica had je een boekje waar de 
stappen om de robots te bouwen in stonden. Je kon hem helaas niet besturen 
want ze waren de draadjes vergeten. En je kon bij programmeren, je moest 
daar een smiley maken met allerlei codes. Dat was ook heel vet. 

Groep 8  

NLP 
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Kanoën 
Wij groep 8 zijn een tijdje terug gaan kanoën. We gingen vlak bij de tennis- 
baan kanoën. Toen wij aankwamen was net de andere groep klaar, de juf gaf 
een kleine uitleg en we begonnen. We haalden allemaal een kanoën en we 
gingen toen een rondje om het eiland kanoën toen we klaar waren we al een 
uur voorbij en toen moesten we de kano’s schoonmaken en toen de juf kwam 
zijn we terug gegaan naar school. 

 
 
 
 


